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Partijdige rechters 
Ook rechters in Nederland schenden hun zorgplicht en integriteit oa door aantoonbare
onrechtmatige en financi�le bevoordeling van de medische sector alsmede van relaties. Deze
rechters hebben de schijn van partijdigheid opgeroepen, in strijd met de Leidraad
onpartijdigheid rechter en de Gedragscode Rechtspraak alsmede art 6 EVRM: het recht op een
eerlijk proces. De zwarte lijst is gebaseerd op feiten en documenten.

R.B. Alting van Geuseau
Medisch specialist in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Weigert eerlijke diagnostiek,
informatie en herstelbehandeling aan slachtoffer van medische fout.

T. T. Aouw Yong
Gepensioneerd cardioloog in het Ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom. Veroorzaakte
ernstige medische fout en bijna het overlijden van patient. Weigerde informatie en
herstelbehandeling.

J.P. Balkenende
Voormalig Minister-President van Nederland van 2002-2010. Weigerde gedurende zijn gehele
ambtsperiode om de positie van slachtoffers van medische fouten te verbeteren. Ging wel carnaval
vieren, maar had geen tijd voor overleg met vertegenwoordigers van SIN-NL en IEU-Alliance.
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J. Balzer
Medisch specialist NR-Westfalen . Weigert eerlijke diagnostiek, informatie en
herstelbehandeling aan slachtoffer van medische fout.

Arzt NR-Westfalen Verweigert ehrliche Diagnostik, Information und Behandlung an
Medizingesch�digte Patient.

I.H. Barels
Arts, weigert te voldoen aan zorgplicht jegens slachtoffer medische fout nb na verwijzing. Komt
afspraak niet na. Verzwijgt neurologische en cardiologische gevolgen medische fout in dossier.

G. van Beek
G. van Beek, cardioloog Ruwaard van Putten ziekenhuis tot najaar 2012.
Medeverantwoordelijk voor hoge sterftecijfers.

J. Biemans
Medisch specialist in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Weigert eerlijke diagnostiek en
informatie aan slachtoffer van medische fout.

G. Blijham
Arts,tot 1-1-2009 voorzitter raad van bestuur UMC Utrecht. Per 1-12-2009 lid Raad van
Toezicht Academisch Ziekenhuis Maastricht. Ook voorzitter Raad van Toezicht ziekenhuis
Groene Hart, Gouda. Weigert de positie van slachtoffers van medische fouten concreet te
verbeteren en continueert dagelijkse mishandeling van de slachtoffers/nabestaanden.

H. Borghouts
Voorzitter raad van bestuur IJsselmeerziekenhuizen tot najaar 2009. Weigert
verantwoordelijkheid te nemen voor ernstige medische fouten en financieel wanbeleid.Vertrek
zonder sancties en vermoedelijk met ruime vertrekregeling. Per 1-12-09 weg als commissaris
van de koningin te Noord-Holland en bestuurder van het ABP. Talrijke commissariaten.

M. Buimer
Medisch Tuchtcollege Amsterdam legde gynaecoloog M. Buimer in Westfriesgasthuis te Hoorn een
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berisping op wegens het overlijden van baby Biendiya Ramgoelam ,7 mei 2009. Dr. Buimer
werkte aansluitend in het AMC en in het Diaconessenhuis te Leiden. Op 23 juni 2012 werd
bekend dat het Openbaar Ministerie strafrechtelijke vervolging instelt tegen B. wegens dood
door schuld van baby Biendiya en wegens toebrengen zwaar lichamelijk letsel aan de moeder.

De zaak dient 11 september 2012 bij de strafrechter te Alkmaar. Op 26 juni 2012 liet de Raad van Bestuur
van het Diaconessnhuis weten dat dr Buimer niet meer in het Diaconessenhuis te Leiden werkt.
Op 24 sept. 2012 verklaarde de strafrechter te Alkmaar Buimer schuldig aan dood door schuld van baby
Biendiya en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan haar moeder en legde een maand
voorwaardelijke celstraf op,( te voorkomen door betaling van 1000 euro) alsmede twee jaar voorwaardelijke
ontzegging van zijn bevoegdheid.
Op 2 okt. 2012 diende bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag het hoger beroep
van Buimer C2011.258 tegen de berisping dd 7 juni 2011, opgelegd door het Tuchtcollege te Amsterdam,
alsmede het hoger beroep van de familie Ramgoelam. Uitspraak 27 november 2012: CT handhaaft berisping.
Zie verder: Doofpot Buimer en gynaecologen Westfriesgasthuis Hoorn.

Kenneth Casey
Verrichtte experimentele neurochirurgie zonder voorafgaande informatie te verschaffen aan de
pati�nt en zonder toestemming van de pati�nt. Na de medische fout weigert Casey eerlijke
informatie en herstelbehandeling.

R. de Boer
Voorzitter raad van bestuur Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, 100 leden tellend.
Weigert de positie van slachtoffers van medische fouten concreet te verbeteren en continueert
dagelijkse mishandeling van de slachtoffers/nabestaanden.

C.W. de Bruin
Orthopedisch chirurg heeft in 25 jaar 300 slachtoffers van medische fouten gemaakt en hen met
opzet vrijwel geen eerlijke informatie en herstelbehandeling gegeven. Is verschillende keren
door het medisch tuchtcollege veroordeeld.

S. Van Eijk
Voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging. Weigert iedere vorm van overleg ter
verbetering van positie slachtoffers van medische fouten.

M. Eykelen van
Officier Medische Zaken Openbaar Ministerie Rotterdam.
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Weigert op onrechtmatige gronden adequate opsporing en vervolging van artsen die medisch
nalatig verwijtbaar strafrechtelijk handelen.
Op 25 febr. 2013 verkondigde Mw Mr. Marjolein van Eykelen bij het VVDcongres over
patientveiligheid dat het O.M. uitsluitend tot vervolging van een falende arts overgaat

wanneer de beroepsgroep hiermee instemt cq er draagvlak voor is bij de beroepsgroep.

W. M. M. van Fessem
Advocaat-Generaal Openbaar Ministerie Gerechtshof Den Haag. 
Weigert op onrechtmatige gronden adequate vervolging van artsen die medisch nalatig
verwijtbaar strafrechtelijk handelen.

J. M. Gilsbach
Neurochirurg Aken. Weigert eerlijke diagnostiek, informatie en herstelbehandeling aan
slachtoffer van medische fout.

Neurochirurg Aachen. Verweigert ehrliche Diagnostik, Information und Behandlung an
Medizingesch�digte Patient.

Rock Goerdin
Gynaecoloog, juni 2011 geschrapt uit BIG register wegens veroorzaken tientallen
mislukte borstvergrotingen.

W.G.J.M. van der Ham
voormalig voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten 16.000 leden, van 2007 tot 25 nov
2010, en arts. Weigerde de positie van slachtoffers van medische fouten concreet te
verbeteren en continueert dagelijkse mishandeling van de slachtoffers/nabestaanden.

C. Haubrich
Medisch specialiste Aken. Weigert eerlijke diagnostiek, informatie en herstelbehandeling aan
slachtoffer van medische fout.

Arzt Aachen. Verweigert ehrliche Diagnostik, Information und Behandlung an
Medizingesch�digte Patient.

J. J. Heimans
Neuroloog Vrije Universiteit Medisch Centrum. Weigert eerlijke diagnostiek en adequate
behandeling aan slachtoffer van medische fout.
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P. Holland
Tot 1 januari 2009 voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der
Geneeskunst, 33.000 leden tellend, en arts. Weigert de positie van slachtoffers van medische
fouten concreet te verbeteren en continueert dagelijkse mishandeling van de
slachtoffers/nabestaanden. Weigert ieder overleg.

B. Ilmer
Cardioloog Havenziekenhuis. Schendt zorgplicht WGBO jegens slachtoffer medische fout. Weigert
vragen te beantwoorden, weigert adequate diagnostiek en behandeling. Schendt
beroepsgeheim.

P. J. Jannetta
Did experimental neurosurgery without informed consent. After this groce medical error
Jannetta refused honest information and adequate remedial care, and thus abandoned his
patient in violation of his duty of care.
Verrichtte experimentele neurochirurgie zonder voorafgaande informatie te verschaffen aan de
pati�nt en zonder toestemming van de pati�nt. Na de medische fout weigert Jannetta

eerlijke informatie en herstelbehandeling.

E.N.H. Jansen of Jansen Steur (Steur zelf toegevoegd)
Medisch specialist MST Twente. Heeft vanaf 1990 tot 2004 bij minstens 100 patienten
verkeerde diagnoses als MS, Alzeheimer gesteld en foutieve medicijnen voorgeschreven. Heeft
patienten doorverwezen voor foutieve hersenoperaties, die uitgevoerd zijn door
neurochirurgen.
Was medicijnverslaafd. Heeft voor bijna 90.000 euro gefraudeerd. Heeft vertrekpremie van

250.000 euro ontvangen, mits hij zich uitschreef uit het BIG-register, hetgeen hij deed, met medeweten van
de Inspectie Gezondheidszorg onder leiding van dr Herre Kingma, huidig voorzitter Medisch Spectrum
Twente. Heeft tot 6 jan. 2013 bij vijf Duitse ziekenhuizen gewerkt.
Volgens Daan Asser, plaatsvervangend voorzitter Centraal Medisch Tuchtcollege "is er bij het tuchtcollege
nooit een klacht tegen Jansen Steur ingediend en heeft ook de Inspectie het niet nodig gevonden dit te
doen", NRC 9 jan. 2012 p.7

Martin Janssen
Plastisch chirurg. Stand van zaken januari 2012: 
3 waarschuwingen en 3 berispingen van tuchtcolleges, zie oa
Waarschuwing 3 jan. 2012 regionaal tuchtcollege gezondheidszorg Eindhoven 
Waarschuwing regionaal tuchtcollege gezondheidszorg Eindhoven en
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Berisping regionaal tuchtcollege gezondheidszorg Eindhoven.
Zijn 37-jarige patiente Trudy ter Beek overleed na een bodyliftoperatie. 
sept. 2009 legde het Centraal tuchtcollege te Den Haag Janssen een waarschuwing op.

Ook legde het Centraal tuchtcollege te Den Haag Janssen een berisping op.

Janssen is werkzaam in zijn eigen Janssen Kliniek in Oisterwijk. 
Zijn inschrijving in het BIG-register is voorwaardelijk geschorst voor 3 maanden gedurende een proeftijd van
2 jaar, ingaande 7 april 2011 eindigend op 6 april 2013. De voorwaarden houden geen beperking van de
bevoegdheid om het beroep uit te oefenen.

F. Jensma
Jurist/journalist NRC Publiceert in de NRC tendentieus artikel in zake vonnis rechtbank Utrecht
casus Kuks Hankes. Weigert hoor en wederhoor toe te passen. Weigert de feiten te
controleren.

B. Jongejan
Tot 1 augustus 2008 directeur van het Centraal Begeleidings Orgaan en arts. Dit
kwaliteitsinstituut der medisch specialisten faalt reeds 25 jaar in haar missie. Geeft thans
EHBO cursussen, waarover wij serieuze klacht ontvingen.

M. Kaljouw
Voormalig voorzitter van Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, 200.000
leden. Weigert de positie van slachtoffers van medische fouten concreet te verbeteren en
continueert dagelijkse mishandeling van de slachtoffers/nabestaanden.

C. Kalkman
Anesthesioloog te UMC Utrecht . Nauw betrokken bij Kenniscentrum Patientveiligheid te UMC
Utrecht. Weigert de positie van slachtoffers van medische fouten concreet te verbeteren en
continueert dagelijkse mishandeling van de slachtoffers/nabestaanden.

M. Kelm
Medisch specialist Aken. Weigert eerlijke diagnostiek, informatie en herstelbehandeling aan
slachtoffer van medische fout.

Arzt Aachen. Verweigert ehrliche Diagnostik, Information und Behandlung an
Medizingesch�digte Patient.
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H. Kingma
Voorzitter raad van bestuur ziekenhuizen Medisch Spectrum Twente en arts. Voormalig
inspecteur-generaal Inspectie Gezondheidszorg van 2000 tot 2006. Weigerde en weigert de
positie van slachtoffers van medische fouten te verbeteren.

A. Klink
Oud-minister van VWS. Weigerde ondanks diverse rapporten en gesprekken de positie van
slachtoffers van medische fouten concreet te verbeteren en was mede-verantwoordelijk voor
de dagelijkse mishandeling van de slachtoffers/nabestaanden. 

H.C.D. Korvinus
Hoofdofficier van Justitie rechtbank Rotterdam. Weigert op onrechtmatige gronden adequate
vervolging van artsen die medisch nalatig verwijtbaar strafrechtelijk handelen.

J. Kuks
Medisch specialist UMC Groningen. Stelt met opzet onjuiste diagnose. Weigert eerlijke
diagnostiek, informatie en herstelbehandeling aan slachtoffer van medische fout. Het betreft
de weigering van oa basale diagnostiek zoals meting bloeddruk en pols(hartritme),weigering
om verzoek tot advies van collega-arts adequaat te beantwoorden, weigering om twee
brieven te beantwoorden, het sturen van foutieve brieven naar collega-artsen en plegen van

fraude.
Neuroloog Kuks beschrijft slachtoffers van medische fouten als indringers in de spreekkamer en
besmettelijke zaken die de mensheid schaden, Medisch Contact 27-5-2009. Info: www.jankuks.com
www.drkuks.com, www.jankuks.nl en www.rechterunikenvenema.com. 

G. Lassouw
Door verkeerde diagnoses mede-verantwoordelijk voor de dood van Mariska Lips, 14 jaar in
2003. Tuchtcollege legde 2000 euro boete op. Sept. 2011 vertrokken uit het VieCuri ziekenhuis
Venlo.

J. Leemhuis-Stout
Tot 1 augustus 2008 voorzitter NVZ. Weigerde de positie van slachtoffers van medische fouten
te verbeteren en continueerde dagelijkse mishandeling van de slachtoffers/nabestaanden.
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J. Legemaate
Tot 1 sept. 2010 jarenlang huisjurist van de KNMG, vakbond voor artsen. Tot 1 sept. 2010
bijzonder hoogleraar gezondheidsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam voor een dag per
week op door KNMG bekostigde leerstoel. Weigert eerlijke informatie en herstelbehandeling
voor slachtoffers van medische fouten te regelen. Bevestigde okt 2009 tijdens
Nivelbijeenkomst: artsen komen ermee weg om slachtoffers dood te zwijgen. 

Per 1 sept. 2010 hoogleraar gezondheidsrecht Universiteit van Amsterdam.

E. Lohman
2013 voorzitter Cordaan. 2006-2011 voorzitter Raad van Bestuur UMCN. Ontving als
adviseur met verlof UMC van 1 okt 2011 tot 1 nov. 2012 30.000 euro per maand, totaal
652.000 euro bruto: www.sin-nl.org Schending integriteit en zorgplicht.

H. Mauser
Medisch specialist in het Antoniusziekenhuis te Nieuwegein. Weigert eerlijke diagnostiek,
informatie en herstelbehandeling aan slachtoffer van medische fout. 

W.K.M. van der Meij
Revalidatiearts Diakonessenziekenhuis te Meppel. Weigert eerlijke diagnostiek en
herstelbehandeling aan slachtoffers van medische fouten.

H. Molendijk
Medisch specialist in Isalaziekenhuis te Zwolle. Alsmede ex-voorzitter Platform
Patientveiligheid (opgeheven per 1 januari 2008). Ontving 421.000 euro subsidie en weigerde
de positie van slachtoffers van medische fouten concreet te verbeteren en continueerde
dagelijkse mishandeling van de slachtoffers/nabestaanden. 

E. Mulder
Voorzitter Raad van Bestuur VUmc sinds 1999 tot 2012
In 2001 verantwoordelijk voor weigeren onderzoek en behandeling slachtoffer van ernstige
medische fout.
In 2012 verantwoordelijk voor schenden van privacy van honderden patienten op afd. Spoed
Eisende Hulp door 35 camera's van Eyeworks te installeren, teneinde uit te zenden op RTL4. Na

desastreus mediaoptreden bij Nieuwsuur olv journaliste Marielle Tweebeeke en grote publieke ontsteltenis
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besloot VUmc om de 7 resterende programmas niet uit te laten zenden door RTL4. SIN-NL is benieuwd hoe
het VUmc deze exercitie in de financiele boeken verwerkt. Op 31 mei 2012 werd bekend dat Mulder in deze
offiele verdachte is van het O.M., zie Actueel

A. Nieuwenhuijzen Kruseman
Voorzitter artsenorganisatie KNMG tot 1 januari 2013. Weigerde eerlijke informatie en
herstelbehandeling voor slachtoffers van medische fouten en nabestaanden te regelen,
ondanks verzoek dd. 30 juni 2009 en persoonlijk in ontvangst nemen van Zwartboek SIN-NL
uit handen van Mr. S.R.Hankes

NPCF
Deze organisatie weigert de positie van slachtoffers van medische fouten concreet te
verbeteren en is medeverantwoordelijk voor dagelijkse mishandeling van de
slachtoffers/nabestaanden.

A. Oey
Anesthesist Waterlandziekenhuis Purmerend. Heeft jarenlang disfunctioneren van falend
orthopeed de Bruin Waterland ziekenhuis verzwegen, aangetoond door uitzending Tros Radar 21
maart 2011.

dr. P.W. Pavlov
Orthopedisch chirurg, Maartenskliniek Woerden. Heeft jarenlang disfunctioneren van falend
orthopeed de Bruin Waterland ziekenhuis Purmerend verzwegen, aangetoond door uitzending
Tros Radar 21`maart 2011.

Joop Peperkamp
Neuroloog in opspraak door herhaald disfunctioneren in Nederland, Belgi� en ontslagen
in Engeland, zie verder
www.sin-nl.org Staat nog wel in BIG register als basisarts geregistreerd.

PGO Fonds
Deze organisatie ontvang 35 tot 40 miljoen euro subsidie per jaar tbv organisaties van
patiënten, gehandicapten en ouderen. Zij weigert echter subsidieverlening aan organisaties
voor slachtoffers van medische fouten.
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V. Ramaekers
Medisch specialist Universiteitsziekenhuis Luik. Weigert adequate diagnostiek, eerlijke
informatie en adequate behandeling aan slachtoffer van medische fout.

N.M.P. Reijnen
Chirurg, Scheeperziekenhuis Emmen. Deed vooral maagverkleiningen. Door zijn nalatigheid
overleden onnodig patienten of liepen ernstig letsel op. Ontslagen in 2009. Staat anno 17.
jan. 2011 nog wel op website van het Scheeperziekenhuis.

H. Rennings
Verzekeringsarts. Weigert adequate medische hulp aan slachtoffer van medische fout.

P. Rheinacher
Ass-arts Aken. Weigert eerlijke diagnostiek, informatie en herstelbehandeling aan slachtoffer
van medische fout.
Ass.Arzt Aachen. Verweigert ehrliche Diagnostik, Information und Behandlung an
Medizingesch�digte Patient.

M. Rook
Voorzitter Antoniusziekenhuis Nieuwegein. Weigert eerlijke informatie en herstelbehandeling
aan slachtoffer van medische fout.

M. Samii
Verrichtte experimentele neurochirurgie zonder voorafgaande informatie te verschaffen aan de
patient en zonder toestemming van de patient. Na de medische fout weigert Samii eerlijke
informatie en herstelbehandeling.

Experimentelle Neurochirurgie ohne Information und ohne Zustimmung von der Patientin.
Verweigert seine berufliche Verantwortlichkeit zu nehmen.

Evert E.A.C.M. Sanders

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.zwartelijstartsen.nl&id=ma-130918120928-f6820f93
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Neuroloog. Moest op bevel van Inspectie Gezondheidszorg per direct stoppen met
werkzaamheden, 11 febr. 2013 bericht in de media, wegens falende dossiervoering diagnostiek,
behandeling en falende correspondentie aan verwijzer. Conclusie IGZ: onjuist
resp.tekortschietend professioneel handelen Werd direct op zwarte lijst BIG-register geplaatst,
bericht van CIBG.

E.J. van Sandick
Rechter vice-president Gerechtshof Den Haag en plaats- vervangend voorzitter Centraal
Tuchtcollege Gezondheidszorg (CT). Als voorzitter van het CT heeft hij e-mail correspondentie
gevoerd met een advocate van een zorgverleenster die aangeklaagd werd, in strijd met zijn
professionele verantwoordelijkheden. Juriste Sophie Hankes (SIN-NL) heeft Mr. van Sandick met
succes gewraakt:

Bij beslissing van 24 juli 2012 is het verzoek tot wraking van de leden van het College van de zitting van 2
februari 2012 zoals gedaan op die zitting afgewezen en het verzoek tot wraking van de voorzitter van het College
van 2 februari 2012, gedaan bij brief van 11 mei 2012, toegewezen en is bepaald dat de behandeling van de zaak
wordt voortgezet door een College met een andere voorzitter, bron: www.tuchtrecht.overheid.nl

W. Schellekens
Arts, gepensioneerd, 25 jaar directeur van het CBO, Kwaliteitsinstituut gezondheidszorg van de
medisch specialisten. Aansluitend hoofdinspecteur Inspectie Gezondheidszorg tot zijn pensioen.
Medeverantwoordelijk voor circa 2000 dodelijke slachtoffers en 38.000 pati�nten met
gezondheidsschade per jaar door vermijdbare medische fouten in NLse ziekenhuizen. Weigerde
overleg met SIN-NL. Doet zich op Twitter voor als expert pati�ntveiligheid hoewel hij zijn

verantwoordelijkheid in zake pati�ntveiligheid niet cq. onvoldoende genomen heeft en zorgplicht schond.

Ph. Scheltens
Neuroloog VU,specialist Alzheimer. Hielp collega-arts om patient met ernstige fysieke gevolgen
van medische fout ten onrechte te psychiatriseren, zonder de patient te zien. Schending
zorgplicht. Valsheid in geschrifte.

W. Selen
neurochirurg Waterlandziekenhuis Purmerend. Heeft jarenlang disfunctioneren van falend
orthopeed de Bruin Waterland ziekenhuis verzwegen, aangetoond door uitzending Tros Radar 21
maart 2011.

G. Siemons
Voorzitter en arts Kwaliteitsinstituut medisch specialisten CBO. Organiseert een groot feest bij
30 jarig bestaan van CBO terwijl dagelijks 20 personen overlijden en 20 personen invalide
worden door medische fouten in ziekenhuizen in Nederland, volgens de Europese Commissie

http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken-in-domein/gezondheidszorg/resultaat/uitspraak/2011/YG0861/?zoekterm=6%20januari&InstantieNaam=centraal_tuchtcollege_voor_de_gezondheidszorg_den_haag&Pagina=6&ItemIndex=56
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�n de artsen de slachtoffers doodzwijgen.

P. H. T. J. Slee
Medisch specialist in het Antonius ziekenhuis te Nieuwegein, gepensioneerd. Weigert eerlijke
diagnostiek, informatie en herstelbehandeling aan slachtoffer van medische fout.

Paul Smits
Arts, ex-directeur Maasstadziekenhuis. Medeverantwoordelijk voor 28 doden en 1800
besmette patienten door Klebsiella-bacterie. Ontving jaarsalaris ong. 400.000 euro.
Ontslagpremie ong. 236.000 euro. Ernstige schendingen van zorgplicht. Deed foutieve aangifte
tegen verpleegkundige Lucia de Berk, waardoor deze ten onrechte 6 jaar in de gevangenis
heeft gezeten.

M. Tatagiba
Verrichtte experimentele neurochirurgie zonder voorafgaande informatie te verschaffen aan de
patient en zonder toestemming van de patient. Na de medische fout weigert Tatagiba eerlijke
informatie en herstelbehandeling.

Experimentelle Neurochirurgie ohne Information und ohne Zustimmung von der Patientin.
Verweigert seine berufliche Verantwortlichkeit zu nehmen.

R. A. Torrenga
Jurist-voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg tot 1 jan 2010.Beide
ouders waren medisch specialist. Handhaaft disfunctionerend systeem van tuchtrecht ter
bescherming van medische beroepsgroep ten koste van slachtoffers/nabestaanden van
medische fouten.

Mr. H.AE. Uniken Venema
President van rechtbank. Verzweeg familieband met eiser-arts in kort geding en familiebanden in
medische sector. Vermeed wraking door vlak voor kort geding terug te treden, zonder enige
mededeling zijnerzijds. Heeft aldus gehandeld in strijd met de Leidraad onpartijdigheid rechters.
Stond diverse partijdige vonnissen toe tegen slachtoffer medische fout.

S. Uppal
Gepensioneerd medisch specialist in het Ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom.
Veroorzaakte ernstige medische fout en bijna het overlijden van patient. Weigerde informatie
en herstelbehandeling.
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J. Vesseur
Hoofdinspecteur patientveiligheid bij de Inspectie Gezondheidszorg en arts. Verantwoordelijk
voor het continueren van mishandeling van slachtoffers van medische fouten en hun
nabestaanden. Weigert de positie van slachtoffers van medische fouten concreet te
verbeteren.

G. van der Wal
Inspecteur-generaal Inspectie Gezondheidszorg en arts. Weigert de positie van slachtoffers
van medische fouten concreet te verbeteren en continueert dagelijkse mishandeling van de
slachtoffers/nabestaanden. 

R.L. Wasmann
Als huisarts in 2001 en 2007 tot celstraf van enkele jaren en tijdelijke ontzetting uit beroep
veroordeeld. Reden:ontucht met kinderen en het bezit van kinderporno. In 2013 nog steeds
ingeschreven als arts in het BIG-register.

W.C. (Peter) Weeda
Sinds 2005 lid van de Raad van Toezicht Maasstadziekenhuis tot 17 augustus 2011.
Medeverantwoordelijk voor 28 doden en 1800 besmette patienten door Klebsiella-bacterie.
Per 17 augustus 2011 benoemd tot interim-bestuurder als vervanger van directeur Paul Smits.
In strijd met Zorgbrede Governancecode.

M. Weinzierl
Medisch specialist Aken. Weigert eerlijke informatie, diagnostiek en herstelbehandeling aan
slachtoffer medische fout.
Arzt Aachen. Verweigert adequate Diagnostiek, ehrliche Information und adequate
Behandlung an medizingesch�digtet Patient

L.R. van der Wieken
Gepensioneerd medisch specialist OLVG te Amsterdam. Weigerde eerlijke diagnostiek,
informatie en herstelbehandeling aan slachtoffer van medische fout.

W. Wieling
Medisch specialist in het AMC. Weigert eerlijke diagnostiek en herstelbehandeling aan
slachtoffer van medische fout.
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T. Zijlstra
Oud-directeur Medisch Spectrum Twente en arts. Keurde vertrekregeling met bonus van
250.000 euro aan Dr. Jansen Steur goed.

Z. Zylicz
Voormalig directeur van hospice Rozenheuvel (onder auspici�n van het Leger des Heils) en
arts. Verrichtte palliatieve sedatie zonder toestemming van patient/familie. Thans werkzaam in
hospice in Hull, Engeland.
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